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Transport produktów spożywczych jest zadaniem trudnym dla 
przewoźnika. Zmiany warunków jakie mogą zaistnieć podczas 
transportu oraz nieprawidłowości w konstrukcji nadwozia mogą być 
przyczyną znacznego obniżenia jakości przewożonych artykułów oraz 
zagrożenia dla konsumentów. Przyjmuje się, że około połowa 
przewożonej żywności wymaga przewozu w kontrolowanej 
temperaturze, a straty żywności spowodowane nieprawidłowymi 
warunkami podczas transportu sięgają ponad 30 % to z kolei generuje 
zbędne koszty dla przedsiębiorstw. Konwencja ATP określa warunki 
przewozu produktów spożywczych oraz wymagania dotyczące kontroli 
nadwozi, klasyfikuje pojazdy do transportu żywności oraz określa 
metody badań i znakowania pojazdów. Przestrzeganie tych norm i 
wytycznych pozwala ograniczyć zagrożenia związane z 
nieprawidłowym transportem produktów spożywczych. 

 
Wstęp 

 
Chłodniczy transport produktów spożywczych jest jednym z 

istotniejszych rodzajów przewozu zważając na to, że pod jego 
pojęciem kryje się głównie przewóz produktów żywnościowych 
potrzebnych do życia i prawidłowego funkcjonowania każdemu 
człowiekowi. Transport w temperaturze kontrolowanej ma 
oczywiście za zadanie dostarczyć produktów do spożycia w 
stanie bezpiecznym dla zdrowia ludzkiego, dlatego tak ważnym 
jest, by odbywał się on zgodnie z przepisami, których 
przestrzeganie ma zapewnić dowóz żywności bez uszkodzeń i 
zakażeń, oraz na tyle na ile to możliwe, wyeliminować skutki 
czynników wpływających na ładunek podczas wszystkich prac 
ładunkowych, magazynowych oraz przewozowych.  

Przewóz artykułów żywnościowych, a w szczególności 
świeże produkty, takie jak: owoce, warzywa, mięso, ryby, 
artykuły mleczne, soki czy skorupiaki, są szczególnie wrażliwe 
na warunki transportu. Poddane działaniu zbyt wysokiej lub 
niskiej temperatury , zbyt dużej lub małej wilgotności powietrza 
tracą znacznie na swej jakości, więdną, usychają lub gniją i nie 
nadają się do spożycia. Dlatego też, bardzo ważnym jest, aby 
osoby odpowiedzialne za łańcuch przewozowy tych artykułów 
(logistycy żywności) umiały dopasować temperaturę, wilgotność, 
czas transportu, odpowiednich kierowców i środki transportowe 
do wymagań stawianych przewozowi poszczególnych towarów 
żywnościowych [6;s.2]. 

1. Wymogi prawne w przewozach produktów 
spożywczych 

Towary wymagające przewozu w temperaturze regulowanej 
(chłodnicze) – regulują przepisy międzynarodowej umowy ATP, 
która wyodrębnia wytyczne co do transportu artykułów 
żywnościowych zamrożonych lub głęboko mrożonych jako 
pierwszej grupy oraz takich, które nie są ani zamrożone ani 
głęboko zamrożone jako grupy drugiej. Transport żywności, bo 
głównie artykuły spożywcze są przewożone w temperaturach 
kontrolowanych, wspomagany jest innymi aktami prawnymi, 
które uzupełniają przepisy umowy ATP tworząc wraz z nią zbiór 
wymagań warunkujących bezpieczeństwo transportowe. 

Mówiąc o żywności zamrożonej lub głęboko mrożonej 
należy zaznaczyć, że proces mrożenia jak i przechowywanie 
środków spożywczych w tym stanie, niweluje całkowicie 
oddziaływanie mikroorganizmów. Oprócz tego spowalnia 
utlenianie tłuszczy poprzez przemiany chemiczne i 
biochemiczne, lecz nie powstrzymuje utraty wody. 
Na jakość i odporność żywności zamrożonej mają wpływ: 
− stan i postać produktu oraz sposób jego przetworzenia i 

przygotowania przed zamrożeniem, 
− dobór opakowania ze względu na jego stopień ochrony 

zawartości przed wysuszeniem i utlenianiem, 
− środowisko magazynowania i przemieszczania towaru, np. 

przepływ i wilgotność powietrza, temperatura). 
Wykonując transport produktów w stanie zamrożenia należy 

wykluczyć załadunki do pojazdu nieschłodzonego lub 
schłodzonego do nieodpowiedniej dla danego ładunku 
temperatury. Innym ważnym aspektem ochrony towaru 
mrożonego jest unikanie nasłonecznienia oraz wysokich 
temperatur przy przeładunku towaru, jak i nadzór nad 
właściwym rozmieszczeniem na powierzchni ładunkowej 
nieuszkodzonego i zdatnego do danego typu przewozu środka 
transportu. 

Artykuły żywnościowe niezamrożone wymagają 
porównywalnych środków ostrożności w procesie 
transportowym co żywność mrożona. Tutaj temperaturę 
przewozu poszczególnych produktów można również odczytać 
z przepisów ATP. Wyjątek stanowią świeże warzywa i owoce, 
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których transport jest regulowany na podstawie dodatkowej 
wiedzy dotyczącej np. ich temperatury oddychania oraz 
szybkości zachodzenia zmian związanych z dojrzewaniem 
itp.[1;s.15-18]. 

Stworzenie Umowy ATP miało prowadzić do obrania sobie 
przez przewoźników za cel stosowanie się do wymogów 
konwencji poprzez wdrożenie odpowiednich warunków 
transportu towarów żywnościowych szybko psujących się oraz 
dbałość o ich jak najlepszą jakość podczas transportów 
międzynarodowych.  

Umowa ATP ma zastosowanie do[1;s.163]: 
− transportu samochodowego i kolejowego (oraz łączonego) 

środkami transportu chłodzonymi, ogrzewanymi lub 
izolowanymi cieplnie przy przewozie żywności, 

− transportu morskiego ładunków (przy odległości nie 
większej niż 150km), gdy transportem lądowym będą one 
dowiezione i/lub odebrane bez zastosowania przeładunku, 

− nie obowiązuje dla transportu lądowego kontenerów bez 
przeładunku, w przypadku gdy przedtem były one 
transportowane drogą morską. 

Konwencja precyzuje dokładnie najwyższe temperatury, 
jakie mogą być zastosowane przy przewozie danego artykułu 
spożywczego. Środki transportu chłodniczego muszą być tak 
przygotowane, by podczas wykonywania całej usługi 
transportowej (załadunek, przewóz, wyładunek) temperatura nie 
przekroczyła wartości podanych poniżej dla konkretnego typu 
artykułu żywnościowego. Tabela 1. przedstawia wartości 
najwyższe temperatur wg umowy ATP. 
 

Tabela 1. Najwyższe wartości temperatur transportu według 
umowy ATP uzupełnione o zmiany z wersji umowy z 14 maja 
2015 r. 
 

Nazwa produktu 
Maksymalna
temperatura 

Artykuły żywnościowe mrożone/głęboko mrożone 

Lody -20˚C 

Zamrożone lub głęboko zamrożone śmietana i 
koncentraty soków owocowych[1] -20˚C 

Zamrożone i głęboko zamrożone ryby, mięczaki i 
skorupiaki 

-18˚C 

Inne głęboko mrożone produkty -18˚C 

Zamrożone masło oraz inne tłuszcze -14˚C 

Wszystkie inne mrożone produkty -12˚C 

Masło[1] -10˚C 

Schłodzone artykuły żywnościowe 

Gotowe produkty mięsne +2˚C 

Mielone mięso i wszelkie jego przetwory +2˚C lub widniejąca
na etykiecie/innych
dokumentach 
przewozowych 

Podroby i wszelkie ich przetwory +3˚C 

Dziczyzna (inna niż duża zwierzyna), drób i króliki +4˚C 

Surowe mleko (jeśli mleko odbierane jest z gospodarstwa 
bezpośrednio do przetworzenia dopuszczany jest wzrost 
temperatury do 10˚C) 

+6˚C 

Mleko przemysłowe +6˚C 

Pasteryzowane mleko i produkty mleczne (jogurty, kefiry, 
śmietana i sery niedojrzewające[2])  

+6˚C lub widniejąca
na etykiecie/innych
dokumentach 
przewozowych 

Produkty mięsne (z wyjątkiem produktów 
konserwowanych solą, wędzeniem, suszeniem i 
sterylizacją) 

Gotowe do spożycia gotowane produkty (mięso, ryby, 
warzywa) 

Surowe warzywa pokrojone w kawałki lub plastry[3] 

Produkty rybne niewymienione poniżej (z wyjątkiem 
produktów konserwowanych solą, wędzeniem, 
suszeniem i sterylizacją) 

Czerwone mięso (i wszelkie jego przetwory) oraz 
dziczyzna (duża zwierzyna) z wyjątkiem podrobów 

+7˚C 

Mięso (z wyjątkiem podrobów) +7˚C 

Nieprzetworzone ryby, mięczaki, skorupiaki z wyjątkiem 
żywych ryb, skorupiaków i mięczaków 

W topniejącym
lodzie lub w
temperaturze 
topniejącego lodu 

[1]  Jeśli masło lub koncentraty soków owocowych są przeznaczone do 
bezpośredniego przetworzenia, temperatura przewozu może wzrosnąć 
do maksymalnej temperatury, jaką mogą osiągnąć te produkty w 
momencie dotarcia do miejsca przeznaczenia, przedstawionej w 
załączniku 3. Umowy ATP. 

[2] takie, które są gotowe do konsumpcji bezpośrednio po produkcji i które 
mają ograniczony czas przydatności do spożycia. 

[3] pomijając te, które zostały tylko umyte, obrane lub pocięte na pół. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: D. Starkowski, K. Bieńczak, W. 
Zwierzycki, Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium 
wiedzy praktycznej. Tom III. Środowisko pracy kierowcy. Logistyka., 
SYSTHERM D. Gazińska S.J., Poznań 2007, s. 388-399 oraz D. Starkowski, K. 
Bieńczak, W. Zwierzycki, Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. 
Kompendium wiedzy praktycznej. Tom V. Transport kołowo-drogowy., 
SYSTHERM D. Gazińska S.J., Poznań 2012, s. 54-55. 

 
Dopuszcza się krótkotrwałe podwyższenie temperatury 

powierzchni ładunkowej o 3˚C w sytuacjach wywołanych przez 
niektóre operacje techniczne np. rozmrażanie parownika 
pojazdu chłodniczego [5;s.388]. Dodatkowo regulowane 
temperaturowo są całe procesy transportowe owoców i warzyw, 
których nie określa konwencja ATP. 

Umowa ATP określa również typy pojazdów do transportu 
artykułów szybko psujących się, wyróżniając cztery grupy - są to 
środki transport [6;s.56]: 
− izotermiczne, 
− z zasobnikiem zimna, 
− z urządzeniem chłodniczym, 
− z urządzeniem grzewczym. 
 
2. Wymagania dla uczestników transportu 
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Przewoźnicy, względnie kierowcy, zobowiązani są do 
kontroli temperatury w skrzyni ładunkowej w trakcie 
wykonywania przewozu, co umożliwiają im zamontowane w 
pojazdach urządzenia rejestrujące wysokości temperatur 
podczas przewozu oraz wyposażone w opcję wydruku, tzw. 
termografy. Od zarania dziejów ludzie wiedzieli jak ważne jest 
przechowywanie żywności w odpowiedniej temperaturze. Przed 
laty, gdy prąd elektryczny nie istniał w domostwach, do 
składowania żywności używano lodu z jezior i rzek. Żywność 
otoczoną bryłami lodu umieszczano w dodatkowo w piwnicach, 
do których ciepło nie napływało tak szybko. W podobny sposób 
żywność była przemieszczana różnymi rodzajami transportu, a 
poziom transportu zmieniał się oczywiście na przestrzeni lat. 
Dbałość o temperaturę żywności uznano za tak ważną, że 
została ona uregulowana prawnie, a zabiegi naszych przodków 
objęto ścisłymi przepisami, w których została uwzględniona 
regulacja, kontrola i zapis temperatury przewozu artykułów 
chłodniczych. Środki transportu do przewozu żywności zgodnie 
z umową ATP muszą być wyposażone w rejestrujące przyrządy 
pomiarowe, pozwalające na częste i regularne pomiary 
temperatury powietrza wewnątrz nadwozia. Przyrząd pomiarowy 
musi być zatwierdzony przez akredytowaną jednostkę, a 
dokumentacja zapisu winna być dostępna do zatwierdzenia 
przez właściwe organy ATP. Przyrządy pomiarowe muszą 
spełniać normy EN 12830 oraz EN 13486. Pomiary temperatur 
muszą być datowane. Konieczne jest też ich przechowywanie 
przez rok lub dłużej, co zależy od rodzaju przewożonej 
żywności. Elektroniczne urządzenia pomiarowe są najczęściej 
spotykane. Oprócz nich wymienić można też rejestratory 
mechaniczne i bezprzewodowe. Termografy obok rejestracji i 
zapisu temperatury są często zaopatrzone w szereg innych 
dodatkowych funkcji, m.in. oszraniania, regulacji termostatu, czy 
też monitorowania momentu otwarcia drzwi. 

Przy każdym rodzaju transportu wymagana jest 
odpowiednia dokumentacja przewozowa, a przy przewozach z 
dodatkowymi wymaganiami jest ona oczywiście poszerzona. 
Przy transportach artykułów żywnościowych niezbędna 
dokumentacja składa się z następujących dodatkowych 
dokumentów: 
− świadectwo jakości towarów żywnościowych, 
− świadectwo stanu technicznego chłodni - certyfikat ATP, 
− decyzja dopuszczająca środek transportu do przewozu 

żywności, 
− orzeczenie zdolności kierowcy w zakresie przewozu 

żywności – orzeczenie dla celów sanitarno-
epidemiologicznych, 

− karta badania kierowcy na nosicielstwo pałeczek S-S, 
− książeczka zdrowa kierowcy, 
− książka kontroli sanitarnej pojazdu, 
− świadectwo dezynfekcji pojazdu, 
− wydruk pomiaru temperaturowego. 

Środek transportu powinien być również wyposażony 
w prostokątną tabliczkę o wymiarach 160 x 100 mm, która 
zawiera skrót ATP, opis „Dopuszczony do przewozu szybko 
psujących się artykułów żywnościowych”, numer oficjalnego 
dopuszczenia, symbol kraju wydającego na to zgodę, numer 
indywidualny pojazdu, literowe oznaczenie ATP, a za nim znak 
rozpoznawczy pojazdu, datę (dzień, miesiąc, rok) dopuszczenia 

środka transportu poprzedzoną napisem „ważny do”. 
Dodatkowo oznaczenia literowe pojazdów przeznaczonych do 
transportu artykułów żywnościowych muszą być umieszczone 
na naczepie w postaci naklejki z dużymi ciemnogranatowymi 
literami alfabetu łacińskiego na białym tle. 

 
Podsumowanie 
 

Transport żywności jest jednym z najistotniejszych 
elementów łańcucha dostaw, co wynika ze wzrostu 
zapotrzebowania na produkty świeże oraz mrożone, które 
potrzebują kontroli temperaturowej w pojazdach chłodniczych. 
To podczas wykonywania usługi transportowej żywność 
narażona jest najbardziej na uszkodzenia wynikające z 
przemieszczania towaru, czyli prac przeładunkowych, samego 
wykonywania przewozu, jak i warunków klimatycznych. 
Niezwykle istotna jest staranność przeprowadzenia tych 
czynności zaczynając od zasad zachowania higieny, przed 
dobór odpowiednich opakowań, zabezpieczeń, środków 
transportu, trasy, stałej pracy agregatu na właściwym poziomie 
temperaturowym, kończąc na ostrożności załadowców i 
kierowców. Czynności te wymagały więc uściślenia i opisania w 
regulacjach prawnych.  

Bezpieczeństwo żywności w procesie transportowym polega 
na utrzymaniu jego przydatności do spożycia. Przewiezione 
środki spożywcze muszą trafić do konsumenta bez 
uszczerbków jakościowych oraz, co najważniejsze, nie mogą 
zagrażać zdrowiu ludzkiemu. Przede wszystkim takie założenia 
zainicjowały powstanie szeregu regulacji prawnych odnośnie 
doboru odpowiedniego pojazdu, temperatury przewozu, 
przygotowania, załadowania i wyładowania towaru. Na 
bezpieczeństwo przewożonych środków żywnościowych ma 
również wpływ stan pojazdu. Musi on być czyszczony przed 
każdym załadunkiem, w niektórych przypadkach wietrzony 
przez dłuższy czas, a czasem nawet dezynfekowany. Mycie i 
dezynfekcja musi następować przy pomocy właściwych środków 
czystości właściwych do powierzchni, które są przeznaczone do 
kontaktu z żywnością. Nie można też pominąć sprawdzenia 
parametrów technicznych pojazdu, jak i badań certyfikujących.  

Dotrzymanie wszystkich tych wytycznych jest jednak bez 
wątpienia zadaniem ludzi pracujących z przesyłką i ich 
nienagannych poczynań. Głównym odpowiedzialnym za towar w 
procesie przewozowym od załadowania go na powierzchnię 
ładunkową jest kierowca. Już na załadunku powinien on być w 
stanie zauważyć, że ładunek jest nieodpowiednio lub wadliwie 
zapakowany, niewłaściwie rozmieszczony na skrzyni 
ładunkowej oraz niesolidnie lub niewystarczająco 
zabezpieczony. Ten obowiązek nie opuszcza kierowcy również 
w czasie prowadzenia środka transportu do miejsca 
przeznaczenia. Podczas postojów winien on kontrolować stan 
przesyłki i zabezpieczeń oraz w razie konieczności poprawić je. 
Co równie ważne, konieczna jest stała praca agregatu w 
pojazdach w nie wyposażonych przewożących ładunki 
wymagające regulacji temperaturowej. Aby móc stosować się 
do takich wytycznych personel oraz kierowcy powinni posiadać 
odpowiednią wiedzę na temat tego typu ładunków.  

Znajomość konwencji ATP i działania zgodne z jej 
wymogami, jak i stosowanie się do innych aktów i systemów 
prawnych powstałych w celu ochrony bezpieczeństwa żywności 
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(nie zapominając o podstawowych przepisach odnoszących się 
do transportu drogowego) mogą znacznie skrócić i ułatwić 
procesy przewozowe. Niektórzy przewoźnicy zaś ignorują 
przepisy lub bagatelizują konieczność aktualizacji wiedzy o 
kolejne zmiany prawne. Takie lekceważenie zasad prowadzić 
może do powstania wielu błędów np. zbyt długiego czasu 
otwarcia drzwi naczepy lub brak kontroli temperatury w skrzyni 
ładunkowej. Może to mieć konsekwencje w postaci kar za 
niedotrzymanie przepisów, obniżenia reputacji firmy, utraty 
klientów, a w konsekwencji utraty przychodów przedsiębiorstwa. 
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Transport of food products under controlled temperature 

Transport of food products is a difficult task for the carrier. 
Changes in conditions that may occur during transport and 
irregularities in the construction of bodywork can cause a 
significant reduction in the quality of transported goods and the 
risks for consumers. It is assumed that approximately half of the 
transported food requires the temperature-controlled transport 
and the loss of food due to abnormal conditions during transport 
reach more than 30% which in turn generates unnecessary 
costs of the functioning of enterprises. ATP convention defines 
the conditions of transport of food products and the 
requirements for the bodyworks control, classifies vehicles for 
the transporting food and specifies test and marking methods of 
vehicles. Compliance with these standards and guidelines can 
reduce the risks associated with improper transport of food 
products.  
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